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Tatra TOPnieuws nummer 2 van 2015 is een feit. Het was zoals altijd weer
even puzzelen qua inhoud, maar we denken dat we er weer iets leuks,
leerzaams en interessants van gemaakt hebben.
Dit geldt ook voor de website, waar onze webmaster Melanie haar handen
aan vol gehad heeft. Vanwege een storing en crash, was zij genoodzaakt
om een hele nieuwe website te maken, wat haar goed gelukt is.
Jullie ideeën voor zowel de nieuwsbrief als de website zijn en blijven
welkom. De redactie is met name op zoek naar (korte) verhaaltjes voor
onze rubriek TOPPER. Wie zou ons eens wat toe willen sturen?
Van de bestuurstafel
Terwijl het verenigingsjaar met de wandeling van 22 februari in Chaam van
start is gegaan en volop aan de gang is, kijkt het bestuur al weer vooruit
naar de komende activiteiten op de agenda. Drie boodschappen daarover.
Ten eerste heeft de penningmeester Rob Kaag de jaarrekening over het
vorige jaar opgemaakt en een begroting voor het komende seizoen
opgesteld. Vooruitlopend op de ALV kunnen we zeggen dat de jaarrekening
over het jaar ’13 – ’14 zwarte cijfers kent en de begroting is daar ook op
ingericht. Geen geringe prestatie in de hedendaagse tijd.
Dat we zwarte cijfers kunnen schrijven is het resultaat van een uitstekend
financieel beleid van de penningmeester, heel veel inspanning door een
aantal vrijwilligers, een fantastische clubmatch en ook niet vergeten het
Lentefeest. Alle activiteiten werden goed bezocht en we zijn erg blij met
onze enthousiaste en betrokken leden. Jullie betrokkenheid bij de
vereniging bleek ook weer uit de opkomst tijdens de laatste wandeling.
Graag willen we jullie daar op de Algemene Ledenvergadering meer over
vertellen.
Kom allen naar de ALV! Die vergadering is op 19 april a.s. met
aansluitend een wandeling in de Hooge Vuursche bij Baarn.
Het bestuur heeft uiteindelijk jullie goedkeuring of afwijzing nodig om het
beleid te kunnen uitvoeren wat zij bedacht hebben. Jullie mening is
belangrijk voor ons. Bovendien zal er een wisseling plaats vinden binnen het
bestuur, ook daarvoor hebben we jullie goedkeuring nodig.
Nu kijken we al weer uit naar het Tatra-lentefeest op 14 juni, waarover
jullie alles lezen in dit nummer. We zijn dan te gast bij Cani Care in Soest,
een locatie die ligt aan de rand van de Soesterduinen. Bij een aantal van
ons al bekend van de wandeling in 2013. Als het Lentefeest weer net zo
gezellig wordt als verleden jaar, tekenen we ervoor!

Inschrijfnummer KvK 56616953

www.topnl.eu
info@topnl.eu

Als derde houdt ook de kampioensclubmatch van 13 september ons al
bezig. De inschrijving is al geopend en uiteraard maken we er met elkaar
vooral een heel gezellige dag van. Wat zou het toch fantastisch zijn als we
de inschrijving van vorig jaar evenaren! Helpt u ons daarbij?
Van onze zustervereniging ontvingen we een uitnodiging voor hun jaarlijkse
clubmatch, welke tegelijk met het Tatra-lentefeest op 14 juni gehouden
wordt. Wat ons zelf betreft zullen we deze niet bezoeken maar als u graag
een show bezoekt met uw Tatra, dan is dit een leuk evenement om te
bezoeken. Meer info hierover op de site van de Tatraclub.

Lidmaatschap
Voor aanmelding als lid van
de vereniging kunt u gebruik
maken
van
het
aanmeldingsformulier op de
website.
Als het de voorkeur geniet
om u schriftelijk aan te
melden, dan kunt u het
word-document
uitprinten,
invullen
en
per
post
opsturen. Het adres staat
vermeldt
op
het
aanmeldingsformulier.
Na aanmelding ontvangt u
een factuur waarmee het
lidmaatschapsgeld
voldaan
kan worden.
Vervolgens ontvangt u van
de vereniging jaarlijks een
factuur in de maand januari.
De contributie dient jaarlijks
voldaan te zijn op uiterlijk 31
maart. Na deze datum zal
het bedrag verhoogd worden
met administratieve kosten.
Ons rekeningnummer is:
IBAN-NL24INGB0007572572
BIC-INGBNL2A
t.n.v.: Tatrahondvereniging
Owczarek Podhalanski
Nederland te Alkmaar.
Betalingen graag onder
vermelding van uw naam,
woonplaats en
factuurnummer.

We hebben te weinig reactie ontvangen om concrete plannen te maken voor
een trip naar Zakopane. Ook binnen het bestuur zijn enkele mensen
vanwege leuke omstandigheden verhinderd. Als alles goed gaat worden er
zowel 2- als 4-benige nakomelingen verwacht en we hopen op jullie begrip
als we zeggen dat dit voorrang heeft.
We proberen het idee volgend jaar een vervolg te geven.
Ook zoeken we nog iemand die ons kan ondersteunen tijdens de
Erkemeder-Hondendag die op zaterdag 4 juli a.s. wordt georganiseerd. Dit
is een gratis jaarlijks terugkerend evenement waar ± 5000 bezoekers
verwacht worden. Hier zijn diverse activiteiten te doen zijn en er zullen ruim
100 kramen staan.
Voor deze dag zoeken wij vrijwilligers die samen met een of meerdere
bestuursleden de kraam van TOPNL willen bemannen. Natuurlijk mogen de
hond(en) ook mee en voor familieleden is ook genoeg te doen. Geef je op
via het secretariaat.
Vriendelijke groet,
Het bestuur
TOPPER in beeld
In deze rubriek willen we TOP-leden de gelegenheid geven iets te schrijven over hun
zelf of hun hond. Je eigen hond is meestal de leukste, mooiste, liefste, grappigste en
wat al niet meer. Er is vast wel iets te vertellen over jezelf of je hond toch? Schrijf
het eens op en stuur het ons zodat we nader kennis met jullie kunnen maken of mail
de redactie voor het vragenformulier.

In augustus van dit jaar zal ons Poolse meisje van ver, de betekenis van
haar naam, al weer 8 jaar oud worden. Acht leuke en bijzondere jaren. Zij
speelt in het bijzonder in het leven van Agnes, waar Daleka woont, samen
met haar zoon Chlopak een belangrijke rol.

De
lidmaatschapskosten
bedragen voor 1 lid € 30,00
per jaar en bij 2 of meer
leden op hetzelfde adres €
20,00 p.p.p.j..
Voor aanmeldingen op of na
1 juli wordt de helft van de
contributie gerekend.

Gedurende een aantal jaren had Agnes de zorg op zich genomen voor
Czerka die op 5 jarige leeftijd aan epilepsie is overleden. In die tijd had ze
Amber al bij zich genomen als gezelschap voor Czerka en de klik tussen de
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beide dames was heel erg goed. Czerka heeft een fijn en goed leven bij Agnes gehad. Toen zij wegviel
was het gemis voor Amber duidelijk voelbaar en dat liet ze ook goed merken. Natuurlijk wilde Agnes niet
overhaast aan een andere hond beginnen. We trokken er geregeld met elkaar op uit, zodat Amber toch
fijn kon spelen met de toen nog jonge Kochany en onze Duch, maar het gemis bleef. Langzamerhand
kwam toch de gedachte om weer een maatje voor Amber erbij te gaan zoeken.
Na heel wat gesprekken kwamen we tot het besluit om “out of the box” ons licht eens in Polen op te
steken. Er waren al eerder wat contacten geweest met Alexandra Szydlo, de eigenaar van kennel na
Goralsko Nute. Een afspraak voor kennelbezoek werd gemaakt
en in augustus 2007 volgde de eerste kennismaking. Foto’s
gemaakt van Wiesna en Litwor en in oktober was het dan zover
dat we onze pup uit konden gaan zoeken en ophalen.
Er waren drie teefjes geboren en twee reutjes. Agnes viel als
een blok voor Laszka z Daleka (meisje van ver). Al snel bleek
dat dit meisje een zeer dynamische en actieve pup was die voor
niets of niemand bang was. Vol overgave en enthousiasme
speelde de kleine Daleka – en klein was ze met haar 5 kg - met
de heren en met Amber. Ze werd direct volledig geaccepteerd
en tussen Amber en haar klikte het wonderwel. Haar speciale
maatje was echter Kochany. De twee zijn echte “brother en
sister in crime”.
Daleka groeide voorspoedig op en ontwikkelde zich tot een sociale en heel aanhankelijke hond, maar wel
een dame waar rekening mee moest worden gehouden. Als Daleka iets wil, maakt ze dat onder meer
duidelijk door met haar voorpoten op de grond te stampen. Ze kan geweldig hoog springen en gaat als
een veertje over een afrastering heen als ze haar zinnen daarop heeft gezet. Ook kuilen graven kan ze als
de beste. In onze tuin presteerde ze het om een gat te graven van wel 1.50m. Daar kroop ze dan lekker
in weg en wij maar zoeken en roepen………. Ook kan ze heel goed zwemmen, maar het allerliefst rent ze
door de bossen genietend van de ruimte en vrijheid om haar heen. Door haar eigenzinnige aard viel het
niet altijd mee om haar te leren luisteren maar dat heeft ook wel zijn charme. Natuurlijk stonden we dan
wel eens met het zweet in onze handen als ze weer eens de benen had genomen in het bos, maar als we
haar kwijt waren, bleek ze naast de auto al op ons te zitten wachten.
Naarmate ze opgroeide, wilden we ook wel weten
of ze verder helemaal goed gezond was en dus
werden de nodige onderzoeken gedaan. Wat we al
wel verwachtten, ze bleek kerngezond te zijn.
Voorzichtig werden de eerste plannen gemaakt om
haar ook eens mee te nemen naar een
tentoonstelling en uiteindelijk besloten we om een
nestje met haar te fokken. Daleka heeft de basis
gelegd voor onze kennel en heeft ons vier keer een
mooi nest puppies gegeven. Haar spontane en
lieve aard is terug te vinden in haar nageslacht.
Inmiddels is zij met pensioen en kan hopelijk
samen met Agnes in het gezelschap van Chlopak
nog genieten van heel veel fijne jaren.

Uit de media
Hond speelt met zwaartekracht bij drinken
Uit een Amerikaanse studie aan de Universiteit van Harvard blijkt dat de techniek die honden gebruiken
om water te drinken uit een bakje onverwacht complex is. Honden drinken wilder en onbeheerster dan
katten, maar de techniek die ze hanteren om de vloeistof op te slurpen, is globaal vergelijkbaar.
Als de viervoeters water drinken, krijgen ze het meeste binnen doordat ze hun tong in de vloeistof duwen
en weer omhoog trekken. Op die manier ontstaat er een kolom van water die omhoog komt. Vlak voordat
de zwaartekracht de substantie terug trekt, sluiten honden hun bek om een slok te nemen.
Tatra TOPnieuws 2015 – nummer 2

3

Wetenschappers van de Universiteit van Harvard toonden al eerder aan dat katten op ongeveer dezelfde
manier met zwaartekracht spelen tijdens het drinken.
Lang werd gedacht dat honden een fundamenteel andere drinktechniek gebruikten dan katten. De dieren
lijken namelijk simpelweg water naar binnen te scheppen met hun tong.
Uit een analyse van videobeelden blijkt dat honden hun tong inderdaad als een soort lepel gebruiken
tijdens het drinken. Maar het meeste water krijgen de viervoeters binnen door de stijgende kolom van
water die ontstaat door een eerdere duwende beweging die ze met hun tong maken.
http://youtu.be/jxQR0zyldYc
Daarmee is volgens de onderzoeker bewezen dat de drinktechniek van honden qua complexiteit niet
onderdoet voor die van katten. “Honden drinken alleen wat enthousiaster”, verklaart hij. “Ze vinden het
niet erg om de vloeistof een beetje te verspreiden en er een rommeltje van te maken.”
“Katten drinken juist heel netjes”, aldus Crompton. “Ze krullen hun tong naar achter als ze het oppervlak
van het water raken, zodat hun tong de vloeistof niet penetreert. Op die manier ontstaan er minder
spetters.”
Volgens hem suggereren zijn bevindingen dat katten en honden een gemeenschappelijke voorouder
hebben waarvan ze hun unieke drinktechniek hebben geërfd.
Dit zomaar als leuk weetje, maar veel belangrijker:
Water is een levensbehoefte, ook voor onze honden!
Uit vorenstaande blijkt al, honden zijn soms slordige drinkers, als ze lekker staan te slobberen gaat een
gedeelte vaak naast de waterbak en dus kan het soms lastig zijn om er achter te komen hoeveel water ze
nu werkelijk op een dag binnen krijgen. Water is een belangrijk bestanddeel van de dagelijkse
levensbehoefte van een hond. Een hond bestaat net als mensen voor 70 % tot 75 % uit water. Bij een
water te kort van een 10-12 %, ontstaat er een levensbedreigende situatie.
Een hond drinkt normaliter alleen overdag. Als een hond normaal alleen overdag drinkt en ineens ook 's
nachts gaat drinken dan heeft de hond een hogere waterbehoefte.
De dagelijkse waterbehoefte bedraagt 40-60 ml/kg lichaamsgewicht. Een hond van 40 kg drinkt dus
gemiddeld per dag 40x50ml = ± 2 liter per dag, afhankelijk van de omstandigheden.
Gewicht van de hond

Hoeveelheid water in liters

5 kg

0,2 – 0,3 liter

10 kg

0,4 – 0,6 liter

25 kg

1 – 1,5 liter

40 kg

1,6 – 2,4 liter

50 kg

2 – 3 liter

Gezond verstand moet je gids zijn als het gaat om de dorst van uw hond. Als jouw viervoeter overmatig
gaat drinken, zo overmatig dat je merkt de verandering opmerkt, is het waarschijnlijk tijd om je
dierenarts te raadplegen, die met een paar tests duidelijk kan krijgen wat de oorzaak is van de dorst van
uw hond.
De waterbehoefte wordt beïnvloed door:
Voeding van honden: Het aantal maaltijden per dag doet de
waterbehoefte licht stijgen. Denk ook aan een hoog eiwit- en/of
zoutgehalte (NaCl). Ook is er een wezenlijk verschil in
waterbehoefte bij honden die droogvoer (brokken) eten en honden
die vleesvoeding krijgen.
Fysiologie: De kleine rassen, waaronder jonge honden en
volwassen honden hebben een hogere waterbehoefte in de
verhouding 80 ml/kg lichaamsgewicht, omdat ze een sneller
stofwisselingsniveau hebben en daardoor kunnen ze slechter hun
urine concentreren. Zogende teven en pups drinken naar
verhouding ook meer water.
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Zieke honden: Een verhoogde waterbehoefte wordt vaak veroorzaakt door lichamelijke aandoeningen,
zoals diarree, braken, bloedverlies, nierziekten, suikerziekte enzovoort. Soms is het echter niet de
aandoening zelf die overmatige dorst van je hond veroorzaakt, maar is het de medicatie die wordt
gebruikt om het te behandelen. Praat met een dierenarts over medicatie van je hond en de bijwerkingen;
als medicijnen ten grondslag liggen aan de dorst van je hond, kan de dierenarts wellicht de dosering
bijstellen of andere medicijnen voorschrijven.
Temperatuur van de hond: Een hond kan een temperatuurstijging niet goed compenseren. Dit komt
omdat honden alleen via hun tong (hijgen) en voetzooltjes zweten. Normaal gesproken gaat een hond
hijgen als de temperatuur hoger wordt, alleen tijdens het hijgen verdampt het water op de oppervlakte
van de tong en zo probeert hij warmte kwijt te raken. Bij een aanhoudende hoge temperatuur, zomers bij
een hittegolf of in een auto die in de warmte staat kunnen honden snel uitdrogen en in shock raken.
Honden drinken meer bij inspanning.
Als een hond sterk moet hijgen bij inspanning dan stijgt de waterbehoefte ook sterk. De waterbehoefte
neemt ook toe bij inspanning met hoge temperaturen van de omgeving. Bij stress kan ook water verloren
gaan, als er sprake is van diarree door stress.
Uitdroging komt vaak voor bij honden die niet in goede conditie zijn of honden die lijden aan overgewicht.
Bij inspanning hebben honden met overgewicht indikking van het bloed. Het rode bloedcelgehalte
(haematocriet) stijgt. Symptomen van uitdroging, naast erge dorst zijn:
 Sloomheid
 Bleek en droog tandvlees en droge tong. Het tandvlees van een hond behoort altijd vochtig te zijn
dik, touw-achtig speeksel
 Braken
 Diep gezonken ogen
Voorkom uitdroging!
Zorg ervoor dat een hond niet in de zon en hitte hoeft te liggen en er moet altijd vers drinkwater ter
beschikking zijn. Trainen en activiteiten moeten plaats vinden op het koelste gedeelte van de dag (tijdens
een hittegolf en hoge temperaturen zijn
er geen koele momenten op een dag,
vermijd dan ook de activiteiten)
Na inspanning kleine beetjes en niet te
koud water geven.
Toch kan een hond uitgedroogd raken,
ondanks dat deze veel drinkt. Er is een
eenvoudige test om te bepalen of jouw
hond is uitgedroogd. Dit noemen ze de
"Turgor" bepalen. Dit doe je door de
huid in de nek op te trekken en dan
weer los te laten. Blijft de huid in een
kam
staan,
dan
is
de
hond
uitgedroogd. Ga dan direct naar de
dierenarts want uitdroging kan snel
leiden
tot
een
levensbedreigende
situatie. Is de hond mild uitgedroogd,
maar braakt hij niet, geef hem dan
telkens kleine hoeveelheden water
gemengd met ORS met tussenpozen van
ongeveer 10 minuten gedurende een
paar uur. Een grote hond telkens enkele eetlepels.
Bron: Internet

Fokkerijberichten
Helaas is gebleken dat Hephzibah (Zibah) du Domaine des Dhalbergs van Dora de Jong niet drachtig is na
de dekking in februari met Gordon.
Zibah zal de volgende loopsheid weer gedekt worden.
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Halna z Poldery Holenderski van de familie Beentjes, kennel “z Poldery Holenderski”, is op 22 maart
gedekt door Jaroslaw z Poldery Holenderski. Als alles goed is, worden de pups rond de Pinksterdagen
verwacht. Meer informatie op hun website http://www.tatrahond.org
Deze combinatie voldoet aan de eisen van ons fokreglement.

Jaroslaw (Hero) z Poldery Holenderski
HD-A, Oogziekte vrij, Hartecho normaal
&
CH. NL Halna z Poldery Holenderski
HD-A, Oogziekte vrij, Hartecho normaal

Tatra op tournee
Tatra op tournee vervolg.
Na onze reis naar Polen in 2007, kregen we goed de smaak te pakken om met elkaar op reis te gaan met
onze hond(en) die er ook altijd wel zin in hadden. We hebben in 2008 dan ook heel wat tripjes met elkaar
ondernomen en een hele bijzondere was wel de reis naar Polen, opnieuw dit keer met onze honden, nu
waren zowel Kochany als Daleka van de partij.
We waren en zijn nog lang niet uitgekeken in dit prachtige land, dus met z’n allen een huisje geboekt in
de naburige plaats met de voor ons onuitsprekelijke naam Koscielisko. We waren in totaal met 5
personen, Jan en Bep met Artan, Czibor en Barney en wij met Duch, Kochany, Daleka en Amber. Voor dat
doel hadden we een mooie aanhanger aangeschaft, waarin de honden een zee van ruimte hadden, zodat
ze ook comfortabel konden liggen tijdens de lange reis. Afspraak was dat we elkaar zouden ontmoeten bij
een tankstation in Duitsland en van daaruit samen verder zouden reizen.
Het huis dat we hadden gehuurd bleek een traditioneel Goraals huis te zijn met mooie overstekende
daken en lag aan een weg die heel steil omhoog ging. Om het huis lag een tuin die aan de achterkant
grensde aan het bos. De honden konden dus heerlijk buiten liggen. Ook was er een groot terras dat om
het hele huis heen liep. ’s Nachts sliepen de honden bij ons op de kamer.
Op een bepaald moment, op een middag waren de honden ook boven en de ramen stonden open. Zelf
was ik in de badkamer die naast onze slaapkamer lag. Opeens hoorde ik Henk buiten zachtjes mijn naam
roepen. Ik keek uit het raam en mijn oog viel op Kochany, die oh schrik, via het bed uit het raam was
geklauterd en nu boven op de dakoversteek stond, zo’n 3 meter boven de grond. Het was zaak niet in
paniek te raken want anders zou hij zich misschien verstappen en naar beneden vallen met alle gevolgen
van dien. Zachtjes riep ik zijn naam en hij stapte door tot aan de badkamer waar ik hem naar binnen kon
trekken. Pfffff, wat waren we opgelucht dat dit goed was afgelopen.
Met ons zevental trokken we heel wat bekijks, je ziet natuurlijk
niet elke dag zoveel Tatra’s tegelijk wandelen. Ook in het dorp
werden onze witten weer luidruchtig begroet door de
plaatselijke viervoeters, maar daar waren we inmiddels al aan
gewend. Naar Zakopane was het niet ver lopen, ongeveer 20
minuten en dat hebben we ook regelmatig gedaan. We hebben
heerlijk over de markt gestruind, gesmuld van de Oscypek, de
traditionele schapenkaas die in verschillende smaken te koop
was. Mijn persoonlijke favoriet zijn de kleine, gerookte kaasjes,
nog warm met rode bessen jam. Als ik dit schrijf, loopt het
water me al weer in de mond!
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Naast een bezoek aan de markt, rondsnuffelen in de
Krupowskistraat, mocht dit keer ook een bezoek aan Morskie Oko
niet ontbreken. Dit meer ligt op 1045 meter boven de zeespiegel.
De naam ”Morskie Oko” vertaalt als ’oog van de zee’, is een
verwijzing naar een oude legende, volgens welke het meer via een
ondergrondse passage verbonden was met de zee. Het eerste stuk
hebben we gewandeld en het was jammer dat de honden niet mee
mochten in dat gebied, want het is prachtig. Daarna hebben we
het laatste stuk met paard en wagen afgelegd.
Zondag was het traditionele folkloristische festival en uiteraard de
clubmatch, waar we ook aan hebben meegedaan. Daar troffen we
ook de fokker van Daleka en samen zijn we na afloop met elkaar
gaan eten. We zagen daar ook nog een Tatra aan het werk binnen de kudde.
Een bezoek aan de grote markt in Nowy Targ mocht natuurlijk ook niet ontbreken en we hebben daar heel
wat uurtjes al rondsnuffelend doorgebracht. Deze markt wordt
twee keer per week gehouden op donderdag en zaterdag. Het
was ons bekend dat op de markt in Zakopane ook honden
worden aangeboden en in Nowy Targ is dat ook zo.
Zakopane en omgeving is heel bijzonder. Als je in de kleinere
dorpen er om heen komt, is het of de tijd soms stil heeft
gestaan. Wij hebben een hele fijne week doorgebracht en
genoten.
Dora
Melanie’s column
Territoriumdrift
In de vorige column heb ik het over de raseigenschap buitdrift ((jagen-prooigedrag) gehad. Ook heb ik de
verschillende raseigenschappen benoemd en wil in deze column het over de raseigenschap territoriumdrift
hebben. Deze eigenschap bezit onze Tatrahond juist heel sterk zoals we weten.
Eerst weer even de definitie van wat een territorium is;
Een territorium is een gebied wat een dier of groep dieren
benut om te leven (en te overleven) en welke tegen
indringers beschermd moet worden.
Deze eigenschap is zeer gewenst geweest bij de
mensheid, immers moest het vee beschermd worden, ook
de boer zelf wilde beschermd zijn als hij met een volle
beurs terug kwam van de veemarkt en zo zijn er nog veel
meer redenen waarom de mensheid in de territoriumdrift
een welkome eigenschap zag, de mens heeft dan ook heel
bewust geselecteerd op deze eigenschap bij het vormen
van de verschillende gebruikshondenrassen.
Onze honden zien als hun territorium hun huis en tuin,
maar ook het omliggende gebied waar ze geregeld komen
op wandelingen en op uitstapjes. Ook de hondenplaats,
het huis van vrienden waar ze regelmatig komen en natuurlijk ook de auto.
De grenzen van het territorium worden door honden gemarkeerd door urine, ontlasting en door het
wegschrapen van gras, ook worden gras en of planten door te „grazen“ gemarkeerd. (Verklaard ook
waarom veel honden gras eten als ze niet misselijk zijn en gras zoeken om te braken). Ik zie dit vaak bij
Cissy, als ze aan de riem is en we wachten even op Wanda begint ze in de berm gras te plukken als we
stil staan.
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Hoe sterk de drift is om hun territorium te verdedigen
tegen indringers is afhankelijk van de genen, het is dus
erfelijk bepaald. Dit is sterk aanwezig bij de berghonden,
de hofhonden en de herdershonden.
De berghonden, zoals natuurlijk de Tatrahond maar ook de
Kangal, Kuvasz, Sarplaninac, Tornjak en de Owtscharka
(en nog veel meer rassen) zijn gefokt om het vee
(schapen, geiten en ook runderen) te beschermen tegen
roofdieren. Hier is een sterke territoriumdrift voor nodig.
Bij Hofhonden of erfbewakers denken we aan de Europese
Keeshonden en bij de herdershonden denken we aan de
Mechelse Herder, Bouvier of de Rottweiler.
In welke mate de hond agressief gedrag laat zien bij
indringers op zijn territorium, hangt af van verschillende factoren;
•
•
•
•
•
•

aanleg
socialisatie
temperament
rang in de roedel
ervaringen
leerervaringen

Ook is het belangrijk om te weten, hoe dichter in het centrum van het territorium de indringer is of hoe
verrassend de indringer kwam hoe heftiger de reactie van de hond.
Om het gedrag tot territoriumdrift zoveel mogelijk om te
kunnen buigen naar maatschappelijk gewenst gedrag, is
het belangrijk om de hond zorgvuldig te socialiseren, en
de hond veel positieve ervaringen met bezoekers en/of
vreemden personen te laten hebben. (En dit begint al bij
de fokker!) Heeft de hond geen goede socialisatie
genoten, wordt alles als vreemd en potentieel gevaarlijk
gezien door de hond. Met als gevolg dat de hond sterk
agressief gedrag laat zien wat echt een groot probleem
kan worden.
Ook is het belangrijk de juist kleine en zeer subtiele
dreiggedragingen te kunnen herkennen zodat er op tijd
kan worden ingesprongen op het gedrag en de hond te
kunnen begeleiden hierin.
Ook is het raadzaam om de hond een plaatsje in huis ( en niet een strategische plek) toe te wijzen waar
de hond naar toe kan worden gestuurd en daar ook netjes blijft.
Zodat de baas aangeeft dat bezoek gewenst is en de baas de leiding hier in neemt en niet afwacht tot de
hond de leiding hierin moet nemen.
Ik hoop dat er weer een stukje hondengedrag duidelijker is
geworden, en waarom een goede socialisatie bij onze fokkers
binnen TOPNL hoog in het vaandel staat.
Immers willen wij Tatrahonden die geen problemen veroorzaken
in de maatschappij, wij willen alleen een vriend voor het leven
die je overal naartoe kan begeleiden.
Tot de volgende column!
Groetjes Melanie
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode waren er geen wijzigingen in ons ledenbestand.
Herplaatser - Iwan
Voor Iwan, een ruim 5 jarige ongecastreerde reu wordt met
enige spoed een nieuw huis gezocht.
Iwan is een vriendelijke reu, zeer zelfverzekerd, waakzaam
en zelfstandig. Hij moet nu weg uit zijn huidige omgeving
omdat hij de ruimte heeft gekregen om zelf de regels te
bepalen, zoals een Tatra betaamd. Dit zorgt voor ongewenste
conflictsituaties.
Deze witte lobbes heeft een gehoorzaamheidscursus
doorlopen en kent de basiscommando’s. Hij kent geen angst
en is een behoorlijk stabiele reu. Tot op heden is hij nooit
ziek geweest, heeft geen medicijnen nodig en heeft geen
lichamelijke ongemakken getoond. Ook zijn er geen
problemen wat voeding betreft. Hij vertoont richting de
mensen geen baknijd maar we weten niet hoe hij zou
reageren als er een andere hond aanwezig is.
Het zou voor Iwan fijn
zijn als hij in een
rustige woonomgeving geplaatst kan worden, bij iemand die van
nature overwicht heeft en in plaats van Iwan de regels bepaald. Hij
kent wel kinderen maar is er niet mee opgegroeid. We adviseren om
Iwan goed te begeleiden bij de komst van bezoek want hij bewaakt
zijn territorium met zijn hele ziel en zaligheid. Hij zou heel goed
samen kunnen met een teef maar absoluut niet met katten.
Als je denkt dat je het juiste aan Iwan te bieden hebt, hem wilt
begeleiden om weer op het goeie pad te komen en ervaring hebt
met grote sterke honden, neem dan contact op met zijn fokkers
voor meer informatie.
Tel: +31(0)226-390804
Email: nettybeentjes@hotmail.com
Website: www.tatrahond.org

Medisch
Wat zijn de do’s en don’ts bij een opgroeiende hond.
Het is zo ver: een pup doet zijn intrede in jullie leven. De komende periode ben je druk met het opvoeden
en socialiseren van je pup, maar heb je ook al nagedacht over hoe je bij kan dragen in het fysiek gezond
opgroeien? 'Groot groeien gaat vanzelf', wordt vaak gedacht, maar is dat wel zo? Hoe kun je jouw pup
begeleiden zodat hij uit kan groeien tot een zo gezond mogelijke volwassen hond?
Elk levend wezen bestaat uit botten, pezen en spieren en de pup zal het eerste jaar enorm in gewicht
toenemen. Goede voeding is een van de aspecten die bepaalt of je hond stevige botten pezen en spieren
ontwikkelt.
Ook beweging is voor het ontwikkelen van een gezond bewegingsapparaat heel belangrijk. Qua beweging
heeft weefsel twee tegenstrijdige zaken nodig voor een gezonde groei: namelijk belasting én rust.
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Belasting op bot, door wandelen, spelen en rennen, geeft het botweefsel de prikkels die het nodig
heeft om de kraakbenige botten van de pup te laten groeien en te transformeren in volwassen
beenderen.
Rust is daarentegen nodig om te zorgen dat de prikkel die de belasting heeft gegeven, ook
daadwerkelijk verwerkt kan worden tot groei.

Pezen
Voor pezen geldt hetzelfde: door belasting wordt de aanhechting aan het bot sterker, maar rust is hier
ook nodig om volledig te kunnen ontwikkelen. Een goede balans tussen beweging en rust is dus
essentieel, maar het vinden van die juiste balans is ook verschrikkelijk moeilijk!
Pups hebben enorm veel energie en als je wacht tot de pup uit zichzelf gaat slapen zal je niet alleen vaak
heel lang moeten wachten, maar is je pup ook al lang over al zijn fysieke grenzen heen gegaan.
Je zult hem dus tegen zichzelf moeten beschermen door hem op tijd rust aan te bieden.
Jonge hondenlijven zijn niet geschikt voor lange wandelingen!
in de natuur trekken jonge dieren sprintjes en pakken korte momenten van spel. Daarna gaan ze weer
slapen, dat is de juiste balans tussen actie en rust. Voor de ontwikkeling van een gezond
bewegingsapparaat is het van belang dat een pup niet te lang achter elkaar hoeft te lopen. Van de fokker
heb je vaak al advies gekregen over hoe vaak en hoe lang je met een pup kunt en mag wandelen. Het is
belangrijk deze op te volgen. De stelregel is vaak 5 minuten voor elke maand dat de pup oud is, dus met
twee maanden mag hij 10 minuten wandelen. Met 3 maanden 15 minuten enz. Dat is een redelijk goede
maatstaf en dit mag meerdere keren per dag, uiteraard met de nodige uren rust ertussen.
Ook scherpe wendingen, wilde spelletjes, traplopen enz. zijn niet goed voor de pup. Al de adviezen die je
hebt gekregen zijn niet voor niets gegeven.
Bot van binnen
Het skelet is opgebouwd uit ongeveer 200 botten. In het volwassen hondenlichaam vormt het skelet
ongeveer 10% van de totale massa van de hond. Om
duidelijker te maken hoe bot groeit en ontwikkelt,
gaan we even kijken naar één van de lange
beenderen van de hond: het dijbeen.
Het dijbeen wordt ingedeeld in de categorie 'lange
beenderen' en bestaat bij een pup uit een
middenstuk
of
schaft (=diafysis) en
twee
eindstukken,
het
gewrichtsuiteinde
epifysis
proximalis en het gewrichtsuiteinde epifysis distalis.
Het middenstuk van het bot wordt gescheiden van de
twee eindstukken door de groeischijven, de
zogenaamde epifysairschijven. Groei van bot vindt
plaats aan beide zijden van de groeischijven.
De groei van het skelet is compleet als de groeischijven zijn
vergroeid. Het skelet voltooid zijn vergroeiing in een vaste
volgorde en op een redelijk vaste leeftijd. Honden hebben 14
sets groeischijven en het duurt vaak tenminste 18 maanden
voor het groeiproces is voltooid. Bij grotere rassen zelfs langer.
Op de tekening staat een tijdspad aangegeven.




Vanaf de leeftijd van 3-8 maanden begint het sluiten van de groeischijven met het volgroeien van
de hak
Op de leeftijd van 12-24 maanden sluiten de groeischijven van de bekkenkam.
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Wees geduldig! Door te jong de pup sterk te belasten, kan dit o.a. heupproblemen en artritis veroorzaken.
Terwijl je wacht tot de pup groeit naar volwassenheid, kun je werken aan zijn uithoudingsvermogen.
Concentreer je op cardiovasculaire – en spierontwikkeling met niet belastende oefeningen. Zwemmen is
een fantastische manier om je hond in vorm te houden, zonder belasting van botten en gewrichten. Als je
hond al op jonge leeftijd leert zwemmen en daar plezier aan beleefd is het ook op zijn oude dag een
prachtige manier om hem in conditie te houden.
In ons waterrijke land zijn altijd wel plekjes waar je ze kunt laten zwemmen. In een Tatra TOPnieuws van
vorig jaar hebben we daar ook al een artikel aan gewijd.

TOP-spelideeën
Zelf hondenspeeltjes maken.
Ik vind het altijd erg leuk om verschillende dingen met mijn Tatra Hero samen te doen, maar ook om
dingen voor hem te doen. Op het internet, maar ook in de winkels zie je steeds meer spullen om zelf aan
de slag te gaan om speeltjes voor je hond te maken. Lijkt me helemaal leuk en daar ga ik mee aan de
slag, maar niets is leuker om dit ook nog te delen met anderen vandaar dat ik jullie meeneem in mijn
knutselavonturen.
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Nog wel even een waarschuwing van te voren voor als je er mee begint:
Bedenk voordat je iets als speelgoed aanbiedt ook of dit in de toekomst problemen kan veroorzaken. Je
hond zal bijvoorbeeld gegarandeerd blij zijn met een oude schoen of slof. Maar je kunt niet van hem
verwachten dat hij vervolgens snapt dat hij de nieuwe met rust moet laten. Vergeet niet om de speeltjes
af en toe op te bergen. Zo raakt je hond nooit uitgekeken.
Mocht je zelf (betere) ideeën hebben laat het ons weten dan plaatsen we deze in een volgende
nieuwsbrief!
Ragna
Ballonnen
Voor de dappere honden: blaas een boel ballonnen op en gooi ze
door de kamer of tuin. Sommige honden zijn er erg voorzichtig
mee en kunnen uren lol hebben door de ballonnen door de
kamer te laten stuiteren met hun neus.
En is jouw Tatra niet bang voor de klap? Doe dan in elke ballon
een snoepje. Zodra de hond dit door heeft zal hij het een
geweldige uitdaging vinden om alle ballonnen kapot te slaan!
In de zomer kan je er natuurlijk aan denken om water in de
ballonnen te doen om waterpret met je hond te hebben.
Deze heb ik met Hero niet uitgeprobeerd. Hij is bang van knallen
en zal dus ballonnen niet waarderen maar misschien jouw Tatra
wel.
Ik ben benieuwd naar de jullie foto's en verhalen.
TOP-shop
Agnes Buis heeft wat nieuwe artikelen ontwikkeld voor de TOP-shop. Deze items waren een succes in
onze stand op de Winner.

Beeldje van gips € 15,00
Beeldje van beton € 25,00

Naambordjes, ovaal en rechthoekig
€ 7,50

Hondenkopjes van gips
€ 2,50

Artikelen zijn te bestellen via het secretariaat.
Tijdens het Tatra-lentefeest is er ook een mogelijkheid om deze artikelen te zien en te kopen!
De opgegeven prijzen zijn exclusief verpakking- en verzendkosten.

TOPNL-agenda
Voor 2015 hebben wij onderstaande activiteiten in de planning staan. Hou je deze data alvast vrij in de
agenda?
•

Zondag 19 april

•

Zondag 14 juni

•

Zondag 13 september

Algemene Ledenvergadering met aansluitend een wandeling te Baarn
(De uitnodiging en agenda ontvingen jullie per email)
3e Tatra-lentefeest te Soest
(Zie verderop voor de dagindeling)
2e TOPNL Kampioenschapsclubmatch te Bemmel
(Inschrijving via onze website al mogelijk!)
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TOPNL-winterwandeling
WINTERWANDELING 22 februari 2015
Het eerste TOP-evenement van 2015 zit er weer op. De winterwandeling vond plaats in de bossen van
Chaam, een uitgestrekt losloopgebied nabij Pannenkoekhuis de Steengroeve in Chaam. De bedoeling was
aanvankelijk dat we op pad zouden gaan in de
Loonse- en Drunense duinen, maar door
meldingen in de media dat daar vergif zou zijn
gestrooid, zijn wij op het laatste moment naar
een andere locatie uitgeweken. Dit weerhield
gelukkig velen niet ervan toch te komen. Om
12.00 uur was afgesproken dat we ons zouden
verzamelen op
de parkeerplaats.
Daar
aangekomen ging de telefoon en het bleek dat
er aan de andere kant van het bos ook een
parkeerplaats was, waar een groot gedeelte
van de groep zich bevond. Spoorslags in de
auto en hen opgehaald. Omstreeks 12.30 uur
was de groep compleet en na het nuttigen van
een lekkere kop koffie, of thee, al dan niet met
een scheutje Soplica en enkele heerlijke Poolse
chocolaatjes, Michalki genaamd gingen we op
pad.
Het bos was voor de meeste wandelaars en hun honden de eerste kennismaking, maar gelukkig hadden
we goede gidsen, Ilonka en Frans. De honden konden heerlijk loslopen en hoefden alleen maar aan de lijn
in de buurt van een fietspad. Dat het er redelijk nat was, mocht de pret niet drukken, integendeel zelfs.
Het merendeel van de honden liep met een verheerlijkte uitdrukking op hun snoet te banjeren door de
plassen! Ze hadden het prima naar hun zin. We waren zeker niet de enigen in het bos en kwamen met
regelmaat andere wandelaars met hun honden tegen en zelfs een grote groep Spaanse Mastiffs. De
kennismaking tussen de twee groepen verliep heel kalm en rustig. Ook zij hadden blijkbaar besloten dat
22 februari een uitgelezen dag was voor een gezamenlijke wandeling.
Eenmaal terug op de parkeerplaats nam een deel afscheid en een flinke groep besloot om bij het
Pannenkoekenhuis de wandeling op een gezellige wijze af te sluiten. Ondanks de drukte op het terras
lukte het iedereen toch om een tafel te veroveren. Daar werd de wandeling op gezellige wijze afgesloten.
Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie gezelligheid en bereidheid om naar Chaam te komen. We zien
jullie graag weer bij een volgend evenement - als eerste staat de Algemene Ledenvergadering op het
programma. Over de ALV hebben jullie inmiddels via email meer informatie ontvangen.
Vergeet ook niet alvast in je agenda te noteren dat wij op 14 juni ons Lentefeest houden in Soest.
Daarover meer verderop in deze TatraTOPnieuws.
De foto’s en film van de Winterwandeling 2015 zijn via onze Facebook-community en Youtube te bekijken.
Egyptische zwarte komijnolie
Egyptische zwarte komijnolie (ook bekend als Nigella-olie) tegen teken?
In het voorjaar las ik op Facebook een artikel over een natuurlijk middel wat teken zou weghouden, voor
mij klonk het te mooi om waar te zijn....
Ik negeerde het eerst, want Facebook staat nou niet bekend om de meest wetenschappelijke bronnen,
laten we nou eerlijk zijn. Toch wilde ik weten waar deze informatie vandaan kwam en ging op onderzoek
uit. Ik kwam terecht bij de website van „Jugend forscht“, waar jonge ontdekkers worden gestimuleerd om
verder te onderzoeken en te experimenteren.
Ik heb de tekst vertaald en kort samengevat wat voor ons hondenbezitters belangrijk is.
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De jongen Alexander Betz uit Regensburg ontdekte dat
zijn Labrador Retriever Filou niet meer werd gebeten door
teken, terwijl ze dagelijks door het bos liepen. Filou kreeg
dagelijks zwarte komijnolie door zijn voer gemengd
vanwege zijn allergie.
Alexander wilde het precies weten en deed meerdere
testen. Met een bezwete handdoek verzamelde hij 30
teken die zijn proefdieren werden. Twee Y- vormige
omhulsels, waarin zweet en varkensbloed werden
gedaan, meden de teken de mengsels waar zwarte
komijnolie in was vermengd, ook als er weinig olie was
gebruikt.
Hij kwam tot de conclusie dat zwarte komijnolie een
lichaamsgeur veroorzaakt die teken afschrikt.
Nu wil Alexander verder onderzoeken of het ook tegen
andere insecten werkt en wellicht gebruikt kan worden in malariagebieden.
Nu heb ik zelf ook de test met mijn „meiden“ gedaan, ze krijgen elke dag enkele druppels zwarte
komijnolie door hun eten. We zijn meerdere keren in het bos geweest en geen teek te bekennen. Nu is
het de laatste maanden ook ongunstig tekenweer geweest (ik houd de „tekenradar“ altijd angstvallend in
de gaten) maar sindsdien hebben wij geen teken meer gezien.
Een fokker in Tsjechië van Tornjaks, heeft ook de test gedaan, zij wonen in een tekenburcht. Bij iedere
wandeling verzamelde ze wel 30 teken per hond (de meeste nog niet vast) en dat bij 5 honden. Nu ze
iedere dag de olie gebruiken vertelde ze mij dat het nog maar 5 teken bij alle honden was!
De olie is gemaakt van zwarte komijn (Nigella Sativa) en wordt sinds de oudheid als geneesmiddel
gebruikt, in Egypte was het een waardevol medicijn. Maar
wees voorzichtig met de dosering, het is ook een etherische
olie en NIET geschikt voor katten!
Ik koop de olie in een internetshop (www.haustierkost.de) in
Duitsland waar ook een dosering op het flesje staat, voor €
14,99 heb ik 100 ml olie, hier doe ik zeker een seizoen mee.
Elke dag krijgen ze één keer 7 druppels over hun voer, ik
ben begonnen met 1 druppel, en dit per dag opgebouwd tot
7 druppels. En komend voorjaar wil ik er zelf ook mee
beginnen.
In Nederland is het te bestellen bij bv www.pit-pit.com en
andere internetaanbieders.
Melanie

Tatra-lentefeest
Op zondag 14 juni 2015 organiseren wij voor de 3e keer het Tatra-lentefeest!
Deze keer hebben we een locatie centraal in Nederland gevonden, waar we zowel heel fijn kunnen
wandelen en een plek hebben gevonden waar we rustig samen kunnen zijn. Het lentefeest vindt plaats in
Soest en de Soesterduinen.
De planning voor deze dag is als volgt:
 We komen om 11.00 uur samen op de parkeerplaats aan de Foekenlaan in Soest, alwaar we jullie
ontvangen met koffie, thee of een koele drank.
 Vanaf 11.30 uur gaan we wandelen rondom en over de uitgestrekte zandvlakte waar de
Soesterduinen zijn naam aan te danken heeft. De honden mogen hier loslopen.
 Om ± 13.00 uur worden we verwacht bij Cani Care aan de Beaufortlaan in Soest, alwaar koffie,
thee en andere versnaperingen voor ons klaar staan.
 Vervolgens is er tijd voor een spel met de hond, een leuk gesprek, een korte les ringtraining van
Piet Beentjes en een tombola met leuke prijzen!
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Rond 15.30 uur zorgen we dat de barbecue heet genoeg is om wat vlees te braden om onze
magen te gaan vullen.
± 17.00 uur zal het lentefeest ten einde zijn en gaan we opruimen en inpakken.

Als 14 juni een warme dag blijkt te zijn, raden we jullie
aan om voor jezelf en de hond water mee te nemen voor
tijdens de wandeling. Bomen zorgen wel voor voldoende
schaduw tijdens de wandeling maar als het al langer
droog is, zal er geen water te vinden zijn voor de
honden.
Bij Cani Care kunnen we zowel in een ruime
binnenruimte als buiten vertoeven, waar het geheel
omheind is, en dus veilig voor onze honden. Hierdoor
kunnen we rustig samen zijn, zonder steeds op te
moeten letten of de honden zelf op onderzoek uitgaan.
Uiteraard is iedereen wel zelf verantwoordelijk voor het
doen en laten van zijn of haar hond. Enige controle is
daarom wel gewenst en ongelukjes in de tuin moeten
opgeruimd worden.
Als laatste vragen we jullie een stoeltje mee te nemen. Er zijn wel stoelen aanwezig bij Cani Care maar
niet voldoende voor iedereen.
De catering voor de barbecue hebben we uit handen gegeven aan een slagerij uit Soest. Er wordt gezorgd
voor vlees, sauzen, brood en diverse salades. Voor de barbecue vragen we een vergoeding. Leden betalen
€ 7,50 per persoon en niet-leden € 10,00. Kinderen tot 5 jaar eten gratis mee, voor kinderen van 5 tot 10
jaar kost de barbecue € 5,00.
We hopen op een hoge opkomst van jullie, onze leden. Als jullie introducees mee willen nemen, dan is dat
ook toegestaan. Vanwege de catering en de kosten voor de barbecue, is het noodzakelijk om je vooraf op
te geven. Dit kan via email: evenementen@topnl.eu. Laat ons vooraf weten met hoeveel personen jullie
komen en of jullie met ons mee eten.
Oproep kopij nieuwsbrief
Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken!
Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste
rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en
wanneer het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt
leveren als word-document. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en het
liefst een zo groot mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 2 juni 2015

Tot slot
We hopen dat jullie weer met veel plezier deze uitgave van Tatra TOPnieuws gelezen hebben.
Vergeet je ook niet aan te melden bij het secretariaat voor de Algemene Ledenvergadering met
aansluitend de wandeling, en voor het Tatra-lentefeest in juni. Ons emailadres daarvoor is:
evenementen@topnl.eu.
Wil je altijd op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van jullie vereniging?
Dat kan altijd via onze website www.topnl.eu en via onze pagina op Facebook.
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